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TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAANDEN
‘WE HEBBEN HART VOOR ELKAAR’
HOE GAAT HET BIJ DE LEREN-LEREN-TRAINING?

Terugblik

op de afgelopen maanden
Welkom:
Carlijn Dasselaar
Thijs Dasselaar
Aeron van Hoogen
Niels Blokzijl
We wensen jullie een
hele fijne tijd bij

Lego Challenge
In december hebben twee teams hun presenteer- en
programmeertalenten laten zien tijdens de Lego
League Challenge bij Saxion in Deventer. De jury was
enthousiast over hun inzet en ideeën. Bij deze willen
we de begeleidende ouders nog eens hartelijk danken!

Kerstmusical

Groep 5 en 6 heeft bij de kerstviering bij locatie
Kruidenwijk de kerstmusical ‘De club van vier’
opgevoerd. De volgende dag deden ze dit ook nog
eens voor de ouders. Het was een geslaagde voor
stelling!

ons op school!

Klassenbezoeken
Vreedzame School
Saskia van den Bos, onze trajectcoach van de
Vreedzame School, heeft in januari groeps
bezoeken afgelegd om de leerkrachten van
feedback te voorzien over de inhoud en
kwaliteit van de Vreedzame Schoollessen.
Saskia was erg enthousiast over wat ze zag
en heeft ons weer nieuwe aandachtspunten
kunnen geven.

Opknapbeurt gebouwen
Beide schoolgebouwen zijn in de afgelopen periode
weer opgeruimd en opgeknapt. Het samenwerkings
lokaal in de Kruidenwijk heeft nieuw meubilair en krijgt
binnenkort mooie nieuwe lampen. Bij locatie Hellen
doorn is een klusdag geweest. Een flink aantal ouders
in Hellendoorn hebben op een zaterdagochtend hun
handen uit de mouwen gestoken. De schuurtjes zijn
helemaal opgeruimd en twee ruimtes zijn voorzien van
een nieuwe likje verf. Bedankt!
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Sneeuwpret in foto-albums
Aan de fotoalbums op Mijnalbum zijn weer foto’s toegevoegd.
Onder andere van de sneeuwpret, de kerstvieringen, de kerstmusical,
het schaatsen en de Lego League. https://myalbum.com/reggewinde

Kalender
februari

Nationale voorleesdagen
Burgemeester Anneke Raven en brandweerman Guido Tijhof bezochten
onze onderbouwgroepen tijdens de Nationale Voorleesdagen. Zij lazen
voor uit het boekje: Oei de taart! Ook meester Rob heeft voorgelezen bij de
peuters van peuterspeelzaal Hompeltje.
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• 5 februari
Spreekuur Maatschap
pelijk werkster
loc Kruidenwijk
• 5 februari
Culturele voorstelling
groep 3/4
• 12 februari
Ouderavond Lerenleren-training
loc Kruidenwijk
• 15 februari
Reggewinde’s got talent
• 18 t/m 22 februari
Voorjaarsvakantie
• 26 februari
Thema ouderavond
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We starten deze week met blok
4 van de Vreedzame School.
Dit blok gaat over gevoelens.
Het kunnen omgaan met
gevoelens is van groot belang
voor een positief klimaat in de
klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een
klimaat waarin iedereen zich
prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect
omgaan met elkaar. Dat gaat
gemakkelijker als kinderen in
staat zijn hun gevoelens te
benoemen en zich in de gevoelens van anderen kunnen verplaatsen. Kinderen zijn dan
beter in staat om conflicten
positief op te lossen.

Terugblik Blok 3
In blok 3 ‘We hebben oor
voor elkaar’ hebben we het
volgende geleerd:
• Het is belangrijk om
duidelijk te zeggen wat
je bedoelt; dat voorkomt
onnodig conflicten
• Goed naar elkaar luisteren
en samen te vatten. Je
laat dan zien of je de
ander goed begrepen
hebt.
• Mensen kijken op
verschillende manieren
naar dingen. We
noemen dit het hebben
van verschillende
gezichtspunten. Dat komt
omdat we verschillende
ervaringen, verschillende
gevoelens hebben en uit
verschillende gezinnen
komen. Verschillende
gezichtspunten kunnen
soms conflicten
veroorzaken.
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Blok 4:

‘We hebben
hart voor elkaar’
Om met elkaar over gevoelens te
praten, is het van belang dat de
kinderen zich veilig voelen in de
groep; tegelijkertijd bevorderen deze
gesprekken de veiligheid in de groep.
Er ontstaat een vertrouwde sfeer.
We hebben het over gevoelens als
boos en verdriet. We bespreken
wat het betekent als iemand wordt
buitengesloten. De kinderen leren
herkennen wat hen boos maakt en
hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren
dat “afkoelen” belangrijk is om een
conflict te kunnen oplossen.
Verder gaat het in blok 4 over blij
zijn, tevreden zijn, over opkomen
voor elkaar. De lessen gaan over
dingen die je leuk vindt en waar
je blij van wordt. Aan het eind van
blok 4 bedenken de kinderen een
les, die voor iedereen leuk is. Ze
bereiden de les zo veel mogelijk zelf
voor en verzorgen de les. Na afloop
staan de kinderen stil bij de vraag of
iedereen een leuke les heeft gehad
en worden zo mogelijk afspraken
voor een volgende keer gemaakt.

Wilt u meer weten over
De Vreedzame School
dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl
of langskomen op school.
We leren de kinderen dat ze mogen
“passen”. Op school wordt het steeds
“gewoner” om over gevoelens te
praten; in het begin is het vaak nog
onwennig. Uiteraard houden we er
rekening mee dat niet elk kind even
gemakkelijk over zijn of haar gevoe
lens praat. We willen kinderen de
ruimte geven om zelf te kiezen wat
ze over hun gevoelens kwijt willen.
De lessen zijn gericht op:
• Het besef dat iedereen gevoelens
heeft.
• Het herkennen en benoemen van
gevoelens.
• Dat eenzelfde gebeurtenis bij
mensen verschillende gevoelens
kunnen oproepen.
• Elkaar vertellen over hoe je je
voelt en kunnen zien hoe anderen
zich voelen.
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• Het mogen hebben van gevoe
lens als boosheid of angst;
het gaat erom hoe je ermee
omgaat.
• Het nadenken waar je boos van
wordt en welk gedrag je dan
vertoont.
• Eerst afkoelen als je boos bent,
anders kan je niet nadenken
over een oplossing.
• Het nadenken over buitenslui
ten als vorm van pesten en wat
dat met je doet.
• Het nadenken wat je kan doen
als iemand zich in de groep niet
prettig voelt.
• Hoe je het voor elkaar kunt
opnemen.
• Hoe je het met elkaar leuk kan
hebben.
• Het samen bedenken en verzor
gen van een les die iedereen leuk
vindt.
Tip voor thuis
Geef uw kind eerst de gelegenheid
om af te koelen voordat u een con
flict gaat uitpraten. Bespreek wat
je kan doen als je boos bent:
• gemeen terugdoen,
• de ander z’n zin geven,
• je terugtrekken,
• weten wat je wilt,
• rekening houden met wat jezelf
wilt en wat de ander wil.
Stimuleer de laatste manier; dat
heeft de grootste kans op een posi
tieve oplossing

Nieuwe beleidsvoornemens ROOS
We zijn op onze school volop bezig met het ontwikkelen van een
nieuw schoolplan, zoals u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen. Ook
op bestuursniveau wordt nagedacht over nieuwe beleidsvoornemens. Samen met de medewerkers van ons bestuursbureau en de
directeuren gaat onze nieuwe bestuurder Berthold van Leeuwen aan
de slag om ook nieuw beleid te ontwikkelen voor alle ROOS-scholen.
Op woensdagavond 16 januari is
een symposium georganiseerd waar
twee sprekers de medewerkers van
onze scholen hebben meegeno
men in de ontwikkelingen van onze
samenleving. Met welke (techni
sche) ontwikkelingen hebben we
te maken, welke problemen dienen
opgelost te worden, welke vaardig
heden en kennis moeten wellicht
ontwikkeld worden bij onze kin
deren? Welke rol kan of moet het
onderwijs spelen om tegemoet te
komen aan de vele veranderingen
die gaande zijn of op ons af komen?
Vervolgens zijn we over deze vragen
met elkaar in gesprek gegaan.

Op woensdag 27 februari houden
we een zogenaamd onderwijscafé.
Van iedere school worden twee
(MR)ouders uitgenodigd, twee leer
lingen (uit de leerlingenraad), twee
leerkrachten en de directeur van de
school. Samen gaan we nadenken
wat onze scholen in de toekomst
nodig hebben, welk beleid verder
ontwikkeld moet worden en waar
in geïnvesteerd zal moeten worden.
Een boeiend proces waar we mid
den in zitten en dat uiteindelijk zal
moeten leiden tot een schoolplan
dat inspireert en richting geeft
aan de ontwikkelingen op onze
ROOS-scholen.

Gespreksavond met ouders
Dit schooljaar moeten alle scholen een nieuw schoolplan schrijven. In een schoolplan worden beleidsvoornemens beschreven
waar een school de komende vier jaren aan wil gaan werken.
Dit schooljaar is dus een soort
bezinningsjaar. Waar staan
we nu? Wat werkt goed? Waar
moeten we afscheid van
nemen? Welke zaken moeten
de komende jaren opgepakt
worden? En hoe en door wie
moeten zaken opgepakt wor
den? En waarin moet onze
school geld investeren?
Veel vragen waar we als team
al een poos mee bezig zijn. Ook
de leerlingenraad heeft hier

over al vergaderd. Maar ook
vinden we het van belang om
u als ouders bij deze vragen te
betrekken.
We willen dan ook graag met
u als ouders in gesprek. Samen
met de Medezeggenschaps
raad (MR) hebben we deze
thema-avond voorbereid.
We nodigen u dan ook uit,
mede namens de MR, om met
ons mee te denken over ons
onderwijs.

De thema-avond wordt gehouden op dinsdag
26 februari a.s. om 19.30 uur. Locatie Kruidenwijk.
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Reggewinde ruim in de prijzen
De Reggewinde staat er
inmiddels bekend om: schaaktalenten kunnen zich daar
ontwikkelen tot kampioenen.
De afgelopen jaren staan we
steevast in de top 3 van schoolteams bij het schoolschaaktoernooi. Ook dit jaar deden we
weer met drie teams mee.
Lessen van Bob Faber
Schaken wordt aangeboden als
naschoolse activiteit. Maar liefst
twaalf kinderen oefenen in de
wintermaanden op de maandag
middag na schooltijd. Zelfs tijdens
een vrije studiedag komen ze er
voor op school! Dit doen ze onder
leiding van Bob Faber. Hij is al
jaren aan onze school verbonden
als schaakinstructeur. Hij leert de
beginners de beginselen van het
schaken en de gevorderden de fijne
kneepjes van het spel.

Ruim in de prijzen
Bij het schoolschaaktoernooi van
afgelopen woensdag voerde de
Reggewinde zeven speelrondes de
lijst van schoolteams aan. Aan het
eind behaalde het team Regge
winde 2 dan ook de tweede plaats
en het team Reggwinde 1 de eerste
plaats. Reggewinde 3 heeft ook
heel goed gespeeld, maar viel met
een vierde plaats net buiten het
medailleklassement.
Maar ook in het individueel klas
sement vielen leerlingen van onze
school in de prijzen. Het beste meisje

was dit jaar weer Charlotte uit groep
8H en de beste jongen was ook dit
jaar weer Torben uit groep 7H.
Tiemen uit groep 8H had dezelfde
score als Torben, maar omdat
Torben tegen de moeilijkste tegen
standers had gespeeld, ging hij uit
eindelijk met de prijs naar huis,
We willen Bob weer heel hartelijk
danken voor zijn inzet en bijdrage
aan dit succes. We wensen de
teams veel succes bij de Overijsselse
kampioenschappen in Hengelo,
waar ze nu naar afgevaardigd
worden.

Het is fijn om te zien dat steeds
weer nieuwe kinderen zich interes
seren voor deze strategische denk
sport. We zien de afgelopen jaren
steeds weer nieuwe gezichten van
beide locaties bij deze cursus. Ook
volgend jaar hopen we dat weer
nieuwe kinderen zich aanmelden.
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Open dag
Op vrijdag 18 januari hebben we onze jaarlijkse
open dag gehouden. We hebben dit keer voor
een uitgebreidere publicatie gezorgd dan andere
jaren, door een extra nieuwsbrief door de
Kruidenwijk en Hellendoorn te laten verspreiden. Natuurlijk waren we benieuwd of deze actie
extra belangstellenden zou opleveren. Dit is inderdaad het
geval gebleken.
We hebben erg veel belangstel
lende (nieuwe) ouders mogen
verwelkomen en een behoorlijk
aantal nieuwe leerlingen kun
nen inschrijven. Met dank ook
aan ouders van de Ouderraad
en leerlingen die ons mee geholpen hebben bij de vele
rondleidingen.
Wat ons de laatste tijd steeds meer opvalt is de belang
stelling van nieuwe ouders voor het Daltononderwijs,
maar ook de interesse in het opzetten van ons lesaan

bod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen (zie artikel
in deze nieuwsbrief).
Kent u nog ouders die op zoek zijn naar een basis
school, geef hen gerust de tip om contact met ons
op te nemen. We groeien snel in leerlingenaantal. We
merken
dat veel nieuwe ouders ons opzoeken
omdat zij positieve verhalen van u over
onze school hebben gehoord. Daar
zijn we blij mee!
De volgende open dag is woensdag
20 maart! U bent als (groot)ouders
van harte welkom lessen bij te
wonen op deze dag. Uiteraard zijn
ook nieuwe ouders welkom!
De open dag van 20 maart is vooral bedoeld om de
(groot)ouders een kijkje te geven in onze school. U kunt
dan gewoon binnenlopen en een les volgen. Natuur
lijk zijn ook nieuwe ouders van harte welkom. Kent u
ouders die op zoek zijn naar een school, geeft u hen dan
even een tip over onze open dag?!

Leerlingenraad

Op woensdag 16 januari
heeft de leerlingenraad
vergaderd. Zoals elders in
deze nieuwsbrief vermeld,
zijn we druk bezig met het schrij
ven van een nieuw schoolplan. De
leerlingenraad heeft mee helpen
denken over de vraag aan welke
nieuwe plannen gewerkt moet
worden de komende vier jaren.
Ook hebben ze gesproken over de
vraag waar we afscheid van moe
ten nemen en waar we trots op
zijn. Het is duidelijk dat de leerlin
gen behoefte hebben om op een
creatieve manier met het onder
wijs bezig te zijn. Het gaat hun
niet alleen om de zogenaamde
creatieve vakken, maar ook om
te oefenen in het creatief oplos
sen van problemen en conflicten.
Ook werd aangegeven dat er
nagedacht moet worden over de
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inrichting van de schoolpleinen.
Muzieklessen zullen ook vaker en
anders gegeven moeten worden,
vindt de leerlingenraad. Trots zijn
ze op het feit dat er weinig of niet
gepest wordt op onze school. De
lessen van de Vreedzame School
vinden ze leerzaam en belangrijk.
De leerlingen vinden dat ze goed
geholpen worden bij het leren zelf
standig te werken. Ook de klas
senregels die door de leerlingen
zelf zijn opgesteld, vinden ze een
goed idee. Je krijgt veel vrijheid bij
ons op school, dat vinden de leer
lingen prettig. Tegelijk wordt er
wel met de leerlingen gesproken
over de taken die niet afgemaakt
zijn. Er is wel een soort van con

trole en dat vinden ze
goed. De leerlingen von
den het nog belangrijk te
vermelden dat ze les krij
gen van goede leerkrachten, dat
de klassenvergaderingen belang
rijk zijn en dat vooral de lessen
wereldoriëntatie boeiend zijn.
Er waren weinig zaken waarvan
de leerlingen hebben aan gegeven
dat ze er liever afscheid van zou
den willen nemen. Bij dit onder
werp ging het meer over de over
last van andere kinderen rondom
het schoolplein, zoals ‘loslopende
pubers’ en leerlingen van de
buurtscholen; Misschien goed
om eens met de buren te praten
om te kijken of nieuwe afspraken
gemaakt moeten worden over het
gebruik van het schoolplein in de
Kruidenwijk.
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Hoe gaat het
bij de lerenleren-training?
Dit schooljaar werken we
er aan om ons aanbod
voor meer- en hoogbegaafde kinderen beter af
te stemmen op wat deze
kinderen echt nodig hebben. Na de herfstvakantie
zijn we gestart met twee
gemengde groepen met
leerlingen uit groep 6, 7 en
8 van beide locaties. Na de
kerstvakantie is er ook een
groep gestart met leerlingen uit groep 3, 4 en 5.

Welke kinderen doen hier aan
mee?
Niet elk kind dat goed kan leren en
meer aankan komt in deze groep.
Hier hebben we in de groep vaak
voldoende uitdaging voor, door o.a.
het aanbod van Acadin. Het gaat
juist om kinderen die, als ze een
complexe leertaak krijgen, er niet
meer uitkomen of het niet kunnen
afronden. Het zijn leerlingen die
nooit echt moeite hoefden te doen
om zich een vaardigheid of kennis
eigen te maken. Ze zullen op de
basisschool nauwelijks ervaren wat
het van je vraagt om met tegensla
gen om te gaan, hoe het is om door
te moeten zetten of weten wat
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je moet doen om je iets moeilijks
eigen te maken. Bij de leren-le
ren-training komt dit aan bod.
Wanneer en waar krijgen ze les?
De lessen zijn op woensdagochtend
en worden gegeven door meester
Lennert. Elke week wisselt de loca
tie. De bovenbouwgroepen krijgen
een uur en een kwartier les en de
middenbouwgroep 3 kwartier.
Wat is de inhoud van de lessen?
We bieden de kinderen complexe
opdrachten aan waarbij met meer
dere factoren en eigenschapen
van het probleem rekening moet
worden gehouden. De eisen aan de
opdrachten zijn hoog. We maken de
opdrachten zo complex dat er een
punt komt waarop de leerlingen ‘het
even niet meer weten’ of dat ze de
behoefte krijgen om misschien wel
af te haken. Op dat moment gaan
we met ze in gesprek over deze erva
ring en het gevoel dat ze daarbij krij
gen. Maar ook wat zou helpen om
hier doorheen te komen? We zoeken
naar helpende gedachtes en strate
gieën. Ook ‘omdenken’ kan hierbij
helpen. Het doel van de lessen is om
hier zelfinzicht in te krijgen en om de
aanpak van de leerlingen te veran
deren zodat ze succesvol worden in
het afronden van leertaken.

Welke leerlijn of theorie zit
hierachter?
Het SLO (Stichting Leerplan
Ontwikkeling) heeft speciaal voor
hoog- en meerbegaafde kinderen
een instrument voor talentontwik
keling gemaakt. Deze gaat uit van de
denkprofielen van professor Stern
berg. De leerlingen ervaren tijdens de
opdrachten of ze meer analytische
denkers, creatieve denkers of prak
tische denkers zijn. Zo ontdekken ze
waar hun kwaliteiten liggen en welke
denkprofielen ze nog moeten ont
wikkelen. Pas als alle drie de profielen
voldoende ontwikkeld zijn zul je suc
cesvol worden in het afronden van
complexe taken. De leren-lerentraining wordt dan ook overbodig.
Ouderavond
Op dinsdag 12 februari om 20.00
uur is er een ouderavond op locatie
Kruidenwijk voor de ouders van
kinderen die bij de training zitten.
We kunnen dan ervaringen uitwis
selen en verdere vragen beantwoor
den over de leren-leren-training.

Als uw kind niet bij de
training zit, maar u bent
wel geïnteresseerd of heeft
zelf vragen, dan bent u ook
welkom bij deze avond.
Reggewinde Nieuws

